
ZAŁĄCZNIK Nr 3

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM 
FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W 3-LETNIM OKRESIE 

ROZLICZENIOWYM 

Lp. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów

Sposób 
potwierdzenia 
uczestnictwa

1. Ukończenie szkoleń podyplomowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 
położnych

a) szkolenia specjalizacyjnego 

b) kursu kwalifikacyjnego

c) kursu specjalistycznego

d) kursu dokształcającego 

80*

40

20

10

dyplom

lub

zaświadczenie

2. Ukończenie kursu/szkolenia podyplomowego nieobjętego 
przepisami w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 
położnych, mającego zastosowanie na stanowisku pracy. 1 pkt za 1 h

(max. 30 pkt**)

dyplom

lub 
zaświadczenie

3. Udział w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowo-
szkoleniowym:

a) udział bierny 

b) udział czynny 

Liczba punktów dla 
organizatora przyznana 

zgodnie z procedurą 
przez okręgową radę 

pielęgniarek i 
położnych 

liczba 

(10 pkt, 

zaświadczenie lub 
certyfikat

na podstawie 
programu

4. Przynależność do towarzystw naukowych i stowarzyszeń 
pielęgniarskich i innych medycznych: 5 pkt/rok zaświadczenie

5. Udział w szkoleniu 
wewnątrzzakładowym/wewnątrzoddziałowym:

a) udział bierny

b) udział czynny 

2

5

(max. 60 pkt**)

potwierdzenie 
przez organizatora 

w dokumencie 
ewidencji lub 

osobne 
zaświadczenie



6. Udział w komisjach/zespołach działających na rzecz rozwoju 
zawodów pielęgniarki i położnej

3 pkt za jedno 
posiedzenie,

(max. 30**)
zaświadczenie

7. Opublikowanie: 

a) artykułu w czasopismach naukowych

b) książki naukowej/monografii

c) książki popularnonaukowej

d) rozdziału/tematu w książce naukowej/monografii

e) rozdziału/tematu w książce popularnonaukowej

f) artykułu w czasopiśmie popularnym lub biuletynie 
informacyjnym

20

80

50

30

20

10

nota biograficzna

lub

wydruk z 
czasopisma

8. Udział w radzie naukowej, programowej lub kolegium 
redakcyjnym:

a) czasopisma naukowego lub popularnonaukowego

b) publikacji zwartej lub biuletynu samorządu zawodowego 
10 pkt/rok

10 pkt/rok

stopka redakcyjna

9. Indywidualna prenumerata roczna czasopism naukowych i 
zawodowych z pielęgniarstwa, położnictwa lub innych 
medycznych 5 pkt za jeden tytuł, 

max. 10 pkt/ rok

potwierdzenie 
przez wydawcę 

lub dowód 
opłacenia 

prenumeraty

10. Uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego 100 dyplom

11. Uzyskanie tytułu zawodowego magistra 
pielęgniarstwa/położnictwa

Uzyskanie tytułu magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia 

80

40

dyplom

12. Ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia 40 dyplom

13.
Ukończenie studiów licencjackich tzw. pomostowych w 
dziedzinie pielęgniarstwa/położnictwa 40 dyplom

* - w tym również specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

** - w jednym okresie rozliczeniowym


